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Iedzīvotāju
pieņemšana

Viļānu novada pašvaldības domes deputātu
pieņemšanas laiki:

l Priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova:
katru pirmdienu no plkst.8.00 līdz 12.00
Viļānu novada domē (tālr.: 64628033).

l Priekšsēdētājas vietniece Daiga
Ceipiniece: otrdienās un trešdienās no
plkst.9.00 līdz 16.00 Dekšāru pamatskolas tel-
pās, kā arī Viļānu novada domē pēc ie-
priekšējas vienošanās (tālr.: 26142884).

l Vasīlijs Arbidāns: pēc iepriekšējas vie-
nošanās otrdienās Viļānu novada domē (tālr.:
26407705)

l Rūdolfs Beitāns: katra mēneša otra-
jā otrdienā no plkst.15.00 līdz 17.00 Viļānu
novada domes zālē.

l Inta Brence: pēc iepriekšējas vienoša-
nās Viļānu Mūzikas un mākslas skolas tel-
pās (tālr.: 26532699).

l Felicija Leščinska: katra mēneša pir-
majā trešdienā no plkst.10.00 līdz 12.00
Viļānu novada domē.

l Artūrs Ornicāns: pēc iepriekšējās vie-
nošanās (tālr.: 26587428).

l Guna Popova: pēc iepriekšējas vieno-
šanās Rēzeknes Tehnikuma mācību vietas
“Viļāni” telpās (tālr.: 26801486).

l Inna Ruba: pēc iepriekšējas vienošanās
Viļānu novada domē (tālr.: 64628032).

l Alla Stiuka: katra mēneša pirmajā treš-
dienā no plkst.12.00 līdz 13.00 Viļānu novada
domē.

l Indra Šarkovska: katra mēneša pir-
majā otrdienā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Viļānu
novada domē vai citā laikā pēc vienošanās
(tālr.: 22012595).

l Jevdokija Šlivka: katra mēneša otra-
jā otrdienā no plkst.15.00 līdz 17.00 Viļānu
novada domē. 

l Lūcija Veselova: katra mēneša otrajā
trešdienā no plkst.9.00 līdz 11.00 Sokolku pa-
gasta pārvaldē.

l Juris Galerijs Vidiņš: pēc iepriekšē-
jas vienošanās Viļānu slimnīcas telpās (tālr.:
29418767).

l Inga Zunda: katra mēneša otrajā otr-
dienā no plkst.13.00 līdz 15.00 Viļānu novada
domē. 

Pasākumu kalendārs
Rudens balle

Šogad rudens mūs nelutina. Lietus dēļ applūdušas pļa-
vas, lauki, ceļi un celiņi. Gan lielie, gan mazie saimnieki
cenšas glābt ražu. Visi esam pelnījuši nelielu atpūtu šajā
saspringtajā laikā, tāpēc 4. oktobrī plkst. 20.00 Dekšāru pa-
matskolas zālē notiks Rudens balle. Mūs priecēs “Latgales
Dāmu Pops” un Anita un Uldis. Līdzi ņemsim groziņus un
dancojamās kurpes! Ieeja uz pasākumu brīva.

Pašdarbnieku vakars
Atzīmējot mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu jaunās

sezonas sākumu, visi Viļānu novada kolektīvi tiek aicinā-
ti uz pašdarbnieku vakaru 7. oktobrī plkst. 19.00 Viļānu kul-
tūras namā. 

Konkurss mājsaimniecēm
Sokolku pagasta klubā no 9. līdz 12. oktobrim norisinā-

sies izstāde – konkurss mājsaimniecēm “Pagrabiņa gardumi”.
Mājsaimnieces tiek aicinātas piedalīties ar saviem ziemai
sagatavotajiem gardumiem. 

Cirks “Karabas”
12. oktobrī plkst.18.00 Viļānu kultūras namā uzstāsies

triku meistars Gabriel Got ar savu jauno šovu – mūsdie-
nīgiem ekstrēmiem burvju trikiem un žonglēšanu. Kā no-
rāda pats mākslinieks, programmā nebūs tik ierasto klau-
nu un dzīvnieku. Šovs būs interesants gan bērniem, gan pie-
augušajiem. Biļešu cena no 5 līdz 10 EUR, tās varēs iegā-
dāties pirms pasākuma no plkst.17.00 vai arī pieteikt pa
tālr. 26862740.

150g Viļānu kultūras
21. oktobrī plkst.19.00 visi tiek aicināti uz pasākumu “150g

Viļānu kultūras” – Viļānu kultūras nama tradicionālo ru-
dens sezonas atklāšanas pasākumu. Ieejas maksa 1 EUR. 

Radošās darbnīcas
Sagaidot Halovīna svētkus, visi tiek laipni aicināti pie-

dalīties Halovīna saldumu groziņu izgatavošanas radoša-
jā darbnīcā 27. oktobrī Sokolku pagasta klubā. 

Viļānu pilsētas bibliotēkā
No 2. līdz 30. oktobrim pasākumu telpā Andreja Mālnieka

darbu izstāde “Skiču burtnīcu pārlapojot”. 
20. oktobrī plkst.16.00 viļānietes Marutas Avramčenko

grāmatas “Skusteņs viejā” atvēršanas svētki.
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22. septembrī Viļānu
pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē no-
risinājās izglītojošā
Vides diena, kurā bēr-
niem tika stāstīts par
vidi, siltumnīcefekta
veidošanos un to, kā
dzīvot videi draudzī-
gāk. Atraktīvā Dabas
Pētniece bērniem stās-
tīja par mājas siltinā-
šanu un par to, kā dzī-
vot mūsu planētai

draudzīgāk. Bērni skatījās izglītojošas filmiņas, dzie-
dāja par sauli, zemi un gadalaikiem un gāja rotaļās. 

Viļānu pilsētas PII bērni jau pirms tam ir piedalījušies
dažādos pasākumos par vides saglabāšanu (SIA “ALAAS”,
“Zaļā josta”, “Cūkmena detektīvi” u.c. pasākumi). Jaunie
viļānieši zina, kāpēc ir jāsiltina mājas un jāstāda koki, kā-

pēc šķirojam atkritumus un ko darīt, lai parādītu, ka mī-
lam mūsu zemi!

Paldies visiem, kas palīdzēja pasākumam notikt un vi-
siem, kas palīdz bērniem mīlēt vidi, kurā dzīvojam!

Pasākums tika organizēts projekta “Sekmēt energo -
efektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē” ietvaros. Projektā tiek veikti uzlaboju-
mi un siltināšanas darbi ēkas norobežojošās konstrukci-
jās, tiek mainīti logi un durvis, kā arī uzlabota ēkas apkures
sistēma. Projekta kopējās izmaksas ir 631 855,47 EUR,
no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējums projekta īstenošanai ir 322 300,00 EUR.

Līga Strode
projektu vadītāja

Vides diena Viļānu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģis-
trēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieki, tiek aicināti iesaistīties projektā „PRO-
TI un DARI!” Viļānu novada pašvaldībā.

Projektā „PROTI un DARI!” katram iesaistītam jaunietim
tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts.
Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem
attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek iz-
strādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot pie-
mērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas akti-

vitātes kā neformālās un ikdienas mācības, speciālistu kon-
sultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārst -
niecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semi-
nāri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais
darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu cen-
tru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas speci-
fikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlē-
tos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie ama-
ta meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, spe-
cifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditā-
ti, jaunajām māmiņām. Katrs jaunietis, īstenojot savu in-
dividuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā
līdz 9 mēnešiem.

Uz Jūsu jautājumiem par iespējām piedalīties projek-
tā “PROTI un DARI” spēs atbildēt izglītības un kultūras
lietu speciāliste Ilga Morozova, tālr.: 64605833, e-pasts:
izglitiba@vilani.lv. 

Aicinājums jauniešiem

Pagājušajā gadā Viļānu novada pašvaldība Lauku
atbalsta dienestā iesniedza projekta pieteikumu
Dabas draugu radošās pētniecības centra izveidei bi-
jušajā Mežniecības ēkā Teveņānos. Projekta noslē-
gums plānots nākamā gada rudenī, taču šobrīd ir pa-
veikta ievērojama daļa no projektā paredzētajām dar-
bībām – ir noslēgušies ēkas atjaunošanas darbi un
tā ir ieguvusi mājīgas un siltas telpas.

“Dadzī” ir izveidotas trīs gaišas mācību telpas, lielā zāle
pasākumiem un semināriem 2. stāvā, atpūtas telpas, tua-

Dabas draugu radošās pētniecības centrs „Dadzis”
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letes un dušas telpas, saimniecības tel-
pas, demontētas krāsnis un ierīkota
centralizēta ēkas kurtuve, lai mājā
vienmēr būtu silti un patīkami atras-
ties. Ēkai ir nomainīts jumta segums,
izveidots ieejas lievenis ar nojumi un
panduss ratiņkrēslu un ratiņu lieto-
tājiem.

Būvdarbus veica SIA “ASKO AS”,

kas skaisti un prasmīgi spēja saglabāt
ēkas “odziņu” – liektos stūrīšus pie
griestiem, izpildīja precīzus un rūpīgus
iekšējās apdares darbus un bija pre-
timnākoši visos jautājumos.

Pamazām sāksies ēkas apdzīvošana
un teritorijas labiekārtošana, lai jau pēc
gada māja būtu pilna ar zinātkāriem jau-
niešiem, kas vēlās radoši izzināt pasauli!

Ēkas atjaunošanas darbu finansē-
jums – 77324,71 EUR, no tiem ELFLA
finansējums ir 44087,79 EUR. Vairāk
informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē.

Līga Strode 
projektu vadītāja

20. septembrī Sociālā atbalsta centrā “Cerība” tika
atklāta sadzīves prasmju istaba. Tas ir Lauku at-
balsta dienesta un Eiropas Savienības struktūr-
fondu finansētā projekta rezultāts, ko līdzfinansēja
arī Viļānu novada pašvaldība. 

Īstenojot šo projektu, sadzīves prasmju istabai tika ie-
gādāta sadzīves tehnika un virtuves mēbeles: multikatls,
mikroviļņu krāsns, vafeļu panna, cepeškrāsns un elek-
triskā virsma, ūdens filtrs, tējkanna, kafijas automāts,
tosteris, mikseris, blenderis, gaļas maļamā mašīna, vir-
tuves kombains, augļu žāvētājs, sulu spiede, šujmašīna,
gludeklis, gludināmais dēlis, virtuves krēsli un galds.
Projekta attiecināmās izmaksas – 2 593,57 EUR, pub-
liskais finansējums (ELFLA) – 2 334,20 EUR.

Šī projekta ideja radās, notiekot izmaiņām sociālā cen-
tra piedāvāto pakalpojumu klāstā. Daudzus gadus SAC
“Cerība” virtuvē tika gatavotas pusdienas un launagi se-

nioriem un bērniem, kas apmeklē centru. No
šī gada šo funkciju pārņēma Viļānu pilsētas
izglītības iestāde, nogādājot pārtiku uz sociālo
centru. Lai virtuves telpa tiktu lietderīgi iz-
mantota, radās doma par sadzīves prasmju is-
tabas ierīkošanu, kur, kā stāsta Sociālā die-
nesta vadītāja Daila Strupiša, jaunās māmi-
ņas un jaunieši, it īpaši tie, kas uzturējās bēr-
nunamos vai nāk no nepilnām, daudzbērnu vai
maznodrošinātām ģimenēm, varētu pilnveidot
savas sadzīves prasmes, izmantojot mūsdienīgu
sadzīves tehniku. 

SAC “Cerība” darbosies atbalsta grupas, ku-
ras vadīs sociālā dienesta darbinieki. To ap-
meklētāji varēs pilnveidot ne tikai praktiskās ie-
maņas, bet arī teoriju, lai jauniegūtās zināšanas
pielietotu ikdienā. Šīs nodarbības tiek aicināti

apmeklēt ne tikai Viļānu pilsētas un pagasta iedzīvotāji,
bet arī Sokolku un Dekšāres pagastu iedzīvotāji. D.Strupiša
norāda, ka līdzīgas atbalsta grupu nodarbības, izmantojot
projekta ietvaros iegādāto tehniku, varēs rīkot arī novada
pagastos. 

Jau sadzīves prasmju istabas atklāšanas svētkos pa-
sākuma dalībniekiem bija iespēja nobaudīt ar jaunās vir-
tuves tehnikas palīdzību pagatavotos gardumus – bur-
kānu kēksiņus, pīrādziņus, sulas un smūtijus, ko bija sa-
rūpējušas sociālā dienesta darbinieces. Pirmā atbalsta
grupas nodarbība sadzīves prasmju istabā notika 27. sep-
tembrī. 

Margarita Isajeva
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāta sadzīves prasmju istaba

Uzsāk būvniecības darbus 
Viļānu mūzikas un mākslas skolā

Šī gada rudenī tiek uzsākti būvdarbi Mūzikas un
mākslas skolā, lai tā kļūtu siltāka tās apmeklētā-
jiem un arī pievilcīgāka visā muižas ēku kompleksā.
Renovācijas darbi tiek līdzfinansēti ar Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu at-
balstu.

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā plānots izveidot ap-
kures sistēmu, ievelkot apkures cauruļvadus, uzstādot
radiatorus un apkures katlu. Ēkai tiks veikti arī silti-
nāšanas darbi, logu un durvju nomaiņa uz energoefek-

tīvākām, kā arī tiks veikta ēkas abu korpusu bēniņu pār-
segumu siltināšana un jumtu segumu nomaiņa.

Ēkas būvdarbu īstenošanai veikta zaļā iepirkuma pro-
cedūra, un noslēgts līgums par atjaunošanas darbu veik-
šanu ar būvuzņēmēju SIA  „Latgalija” par summu
275702,19 EUR, kā arī līgums par būvuzraudzības veik-
šanu ar SIA „RS Property”   un par autoruzraudzības veik-
šanu ar būvprojekta autoriem SIA ”PROENERGO”.

Projekts “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
Viļānu Mūzikas un mākslas skolā” tiks īstenots ar Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu atbalstu.
Projekta iesniegumā iekļautās kopējās izmaksas
290  539.00  EUR tai skaitā ERAF finansējums
70 430.00 EUR apmērā.

Līga Strode
projektu vadītāja
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Pasniegtas Nikodema Rancāna balvas

Jau trīs gadus Latgaliešu kul-
tūras biedrība godina Latgales iz-
cilākos pedagogus, pasniedzot
Nikodema Rancāna balvu. Svinīgā
balvu – sudraba pakavsaktu – pa-
sniegšanas ceremonija norisinājās
24. septembrī Viļānos. 

Šogad konkursam tika saņemts īpa-
ši liels pieteikumu skaits – 30 pietei-
kumi no 11 novadiem, Rēzeknes un
Daugavpils pilsētām. 

Īpašās balvas par ieguldījumu un sa-
sniegumiem latgaliešu valodas, kul-
tūrvēstures un novada mācības ievie-
šanu un iedzīvināšanu skolas mācību
vidē tika pasniegtas Anitai Ločmelei
(Baltinavas vidusskola) un Margaritai
Stradiņai (Rugāju novada vidusskola).
Jāatzīmē, ka M.Stradiņa ir pedagogs
ar 70 gadu darba stāžu! 

Nomināciju “Par veiksmīgāko pe-
dagoga debiju” saņēma Kaunatas vi-
dusskolas skolotāja Līga Ozolniece.
Īpašo balvu šajā nominācijā piešķīra
Balvu profesionālās un vispārizglīto-
jošās vidusskolas skolotājai Aigai
Jansonei. Maltas vidusskolas skolotājs
Rihards Ciblis, kas ir arī rotkalis un
pasniegto sudraba pakavsaktu autors,
saņēma nomināciju “Par mūsdienīgu
un radošu pieeju skolēnu darba tiku-
ma audzināšanai un amatu apmācī-
bai”. Nominācija “Par inovācijām iz-
glītības procesā” tika piešķirta Aijai
Babrei (Dagdas vidusskola). Īpašā bal-
va šajā nominācijā – Nellijai Gudai
(Viļānu vidusskola) un Ēvaldam
Kārklim (Rudzātu vidusskola).
Nominācijā “Par ieguldījumu un sa-
sniegumiem latgaliešu valodas, kul-
tūrvēstures un novada mācības ie-
viešanā un iedzīvināšanā skolas mā-
cību vidē” saņēma Aelita Andrejeva

(Rēzeknes 5. vidusskola), īpašā balva
– Ingūnai Zeiļai (Rēzeknes Valsts poļu
ģimnāzija). Balvu pasniegšanas cere-
monijas noslēgumā pasākuma viesus
ar skaistu koncertu priecēja viļānie-
šu ansamblis “Jumis”.

Nākamgad Latgales izcilākie peda-
gogi tiks sumināti Preiļos. To, cik bal-
va ir svarīga Latgales reģionā, ap-
stiprina fakts, ka nākamgad ir pare-
dzētas izmaiņas konkursa nolikumā –
ir paredzēts ieviest jaunu nomināciju,
kurā tiktu novērtēts skolas direktoru
darbs. Tā kā oktobris paiet Skolotāju
dienas zīmē, novēlam visiem pedago-
giem panākumus darbā un novēlam vi-
siem atkal tikties N. Rancāna balvas
pasniegšanas ceremonijā pēc gada!

Margarita Isajeva
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Īpašo balvu saņem Nellija Guda (Viļānu vidusskola)

Uzstājas "Jumis"

2017. gada N. Rancāna balvas ieguvēji (no kreisās): Nellija Guda, 
Aiga Jansone, Aelita Andrejeva, Anita Ločmele, Līga Uzulnīce, Aija Babre. 

Otrā rindā (no kreisās): Rihards Ciblis, Ēvalds Kārklis
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Medaļas Latgales čempionātā

No 6. līdz 9. septembrim Rīgā norisinājās lielākā
pārtikas izstāde Baltijas valstīs Riga Food. Šogad iz-
stādē 35 valstis pārstāvēja 720 pārtikas uzņēmumi.
Īpašs prieks ir par diviem izstādes dalībniekiem no
Viļānu novada – Lauksaimniecības pakalpojumu koo-
peratīvo sabiedrību “Viļāni” un Dekšāres pagasta ka-
ņepju audzēšanas saimniecību Obelisk Farm. 

LPKS “Viļāni” jau iepriekš piedalījās šajā izstādē.
Balstoties uz pagājušā gada veiksmīgo pieredzi, vēlme pie-
dalīties izstādē bija arī šogad. Uzņēmuma pārstāvji savu da-
lību Riga Food vērtē ļoti pozitīvi – tika iegūti daudzi spil-
gti iespaidi un saņemtas labas atsauksmes par savu pro-
dukciju. Viena no vērtīgākajām atziņām: ir obligāti jāpie-
dalās šāda veida pasākumos, jo tā ir lieliska iespēja piesaistīt
jaunus sadarbības partnerus un padarīt produkciju atpa-
zīstamāku, un pieejamāku. LPKS “Viļāni” izstādē piedāvāja
BIO piena produktus, no kuriem visiecienītākie apmeklē-
tāju vidū bija sieri un ogu jogurti. Dalība izstādē ir sniegu-
si jaunas idejas un uzņēmuma pārstāvji cer, ka jau nākamgad,
piedaloties izstādē nevis vienas dienas, bet pat vairāku die-
nu garumā, varētu piedāvāt kādu jaunu produktu. 

“Tā kā savu darbību esam uzsākuši tikai nesen, nolē-
mām piedalīties izstādē, lai veicinātu sava uzņēmuma at-
pazīstamību un gūtu neatkārtojamu pieredzi,” – stāsta

Obelisk Farm saimnieks Andris. Dalība izstādē bija lie-
liska iespēja satikt citus mājražotājus un iespējamos klien-
tus. Obelisk Farm saimnieku Deboras un Andra galvenā
atziņa no dalības pasākumā ir tā, ka viņu darbs ir vaja-
dzīgs cilvēkiem. 

Pasākumā Obelisk Farm pārstāvji piedāvāja degustā-
cijai kaņepju ziedkopu tēju un zemesriekstu/kaņepju sēk-
lu sviestu. Tā noteikti bija pareizā izvēle, jo apmeklētāji
pozitīvi novērtēja gan produktu garšas īpašības, gan arī pro-
duktu noformējumu. Saimniecībā nepārtraukti norit darbs
pie jaunu produktu izstrādes, jo no sējas kaņepes var ra-
žot daudzus produktus. Andris atzīst, ka nākamgad izstādē
noteikti spēs piedāvāt kaut ko jaunu. Tieši tāds ir uzņē-
muma mērķis – parādīt cilvēkiem, cik daudz iespēju sniedz
kaņepes. Andris un Debora pateicas visiem, kas novērtē
līdz šim paveikto darbu, kā arī Latvijas Lauku konsultā-
cijas un izglītības centram, kas uzaicināja Obelisk Farm
saimniekus piedalīties izstādē. 

Paldies LPKS “Viļāni” pārstāvjiem un Obelisk Farm sa-
imniekiem par dalīšanos ar saviem iespaidiem! Novēlam
arī turpmāk veiksmīgi piedalīties izstādēs, popularizējot
savus produktus un paplašinot to klāstu! 

Teksts: Margarita Isajeva
Foto: Biedrības LBLA arhīvs, Obelisk Farm arhīvs

9. septembrī Daugavpils novada Višķu stadionā
Viļānu novada veterāni piedalījās 5. Latgales atklātajā
veterānu čempionātā vieglatlētikā, kas veltīts
Vladimira Dribinceva piemiņai.

Viļānu novada komandu pārstāvēja deviņi veterāni –
Tamāra Tarasova, Leonīda Īriste, Irēna Žogota, Zinaīda
Jenuļova, Iveta Malta, Jeļena Tarasova, Vitālijs Meļņiks,
Andris Sprūdžs un Lolita Malinovska, iegūstot 13 dažāda
kaluma medaļas. Komandu vērtējumā tika izcīnīta 4. vie-
ta starp septiņām Latgales komandām. 

Katrs dalībnieks drīkstēja startēt tikai divās disciplīnās.
Pa divām zelta medaļām savās vecuma grupās ieguva
Jeļena Tarasova (šķēpa mešanā un lodes grūšanā) un
Iveta Malta (800m un 3000m skrējienos). Divas sudraba
medaļas Irēnai Žogotai diska un šķēpa mešanā.  Leonīda
Īriste izcīnīja 3. vietas diska mešanā un šķēpa mešanā.
Divas 3. vietas ieguva Vitālijs Meļņiks - 100m skrējienā
un tāllēkšanā. Pa vienai medaļai ieguva: Tamāra Tarasova
3. vietu lodes grūšanā, Zinaīda Jenuļova 2. vietu tāllēkšanā
un Lolita Malinovska 3.vietu diska mešanā.   

Paldies katram Viļānu novada komandas dalībniekam,
kas piedalījās šajās sacensībās un ar godu un lieliskiem re-
zultātiem pārstāvēja Viļānu novadu Latgales čempionātā!

Lolita Malinovska
Sporta skolas metodiķe

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Viļānu novada garšas starptautiskajā izstādē
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APSTIPRINĀTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu

protokola Nr.5§ 31

PRECIZĒTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes

2017.gada 14.septembra sēdes lēmumu
protokola Nr.7 35§ 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.95

„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Viļānu novadā”

Izdoti saskaņā ar 12.06.1997. likumu „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro
daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8.pantu, 9.panta ce-
turto daļu, 10.panta otro daļu un 12.pantu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālo dzīvokļu un sociālo

dzīvojamo māju tiesisko statusu, to veidošanas un finan-
sēšanas principus, to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt
sociālo dzīvokli, kā arī kārtību, kādā Viļānu novada pa-
švaldība (turpmāk saukta pašvaldība) sniedz sociālo pa-
līdzību, izīrējot sociālo dzīvokli.

2. Pašvaldība izīrē sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvoja-
mo telpu sociālajā dzīvoklī (turpmāk saukts – sociālais dzī-
voklis).

3. Sociālie dzīvokli vai sociālās dzīvojamās mājas tiek
izveidotas, lai risinātu sociāli maznodrošināto un sociāli ma-
zaizsargāto personu (ģimeņu) ar mitekli saistītās sociālās
problēmas.

4. Sociālie dzīvokli vai sociālās dzīvojamās mājas netiek
nodotas atsavināšanai vai maiņai.

5. Lēmumu par personas (ģimenes) izmitināšanu sociālajā
dzīvoklī pieņem pašvaldības dome pēc pašvaldības
Sociālā dienesta (turpmāk saukts Sociālais dienests) ie-
sniegtā atzinuma.

6. Pašvaldība, ja ir nepieciešams, sociālo dzīvokli vai so-
ciālo dzīvojamo māju, pēc šī statusa piešķiršanas, pielāgo
jauno īrnieku vajadzībām.

II. Personas un ģimenes, kurām
ir tiesības īrēt sociālo dzīvoklī 

7. Papildus likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un so-
ciālajām dzīvojamām mājām” 5. pantā noteiktajām personu
kategorijām, sociālo dzīvokli tiesīgas īrēt :

7.1.sekojošas sociāli trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas vai ģimenes:

7.1.1. ģimene, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bēr-
ni;

7.1.2. ģimene, kuras audzina bērnu ar invaliditāti;
7.1.3. persona (ģimene), kura dažādu iemeslu dēļ ir pa-

likusi bez dzīvojamās telpas;
7.2. sociāli mazaizsargātas personas vai ģimenes:
7.2.1. pensijas vecuma persona vai persona ar inva-

liditāti, kurai nav apgādnieku;
7.2.2. pensijas vecuma persona vai persona ar inva-

liditāti, kurai nepieciešama aprūpe, bet 
esošie apgādnieki dzīvo tālu un nespēj palīdzēt; 
7.2.3. politiski represēta persona.

III. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība
8. Persona (ģimene), kura vēlas dzīvot sociālajā dzīvoklī,

Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, ja tā ir ģimene, tad
iesniegumu paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, un
uzrāda sekojošus dokumentus atbilstoši viņu statusam: 

8.1.bāreņa statusu apliecinošu dokumentu;
8.2.tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvojamās telpas;
8.3. pēc sociālā dienesta pieprasījuma sniedz informā-

ciju par apgādnieku ienākumiem.
9. Sociālais dienests izskata iesniegtos dokumentus, iz-

vērtē personas (ģimenes) statusa atbilstību doto noteiku-
mu un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” prasībām un iesniedz Viļānu novada
pašvaldības domei atzinumu par nepieciešamību izīrēt per-
sonai (ģimenei) sociālo dzīvokli.

10.Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem pa-
švaldības dome. Ja nav brīvas izīrējamās dzīvojamās tel-
pas, personu (ģimeni) atzīst par tiesīgu īrēt sociālo dzīvo-
jamo telpu un reģistrē to kā pretendentu rindā uz sociālo
dzīvokli. 

11.Nosakot izīrēšanas secību, jāņem vērā iesniegumu ie-
sniegšanas laiks, kā arī personas (ģimenes) nodrošinātī-
ba ar dzīvojamo telpu.

12.Sociālo dzīvokli nodod personai (ģimenei) lietošanā
pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas, īres līguma no-
slēgšanas un pēc sociālās dzīvojamās telpas pieņemšanas
– nodošanas akta parakstīšanas.

13. Sociālā dzīvokļa īres līgums:
13.1. sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz ne vēlāk kā

mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pašvaldības lēmums
par sociālā dzīvokļa izīrēšanu;

13.2. īres līgums tiek noslēgts starp īrnieku, SIA “VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” un Sociālo dienestu;

13.3. pirmreizēji sociālā dzīvokļa īres līgums tiek noslēgts
uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem;

13.4. ja pēc līguma termiņa izbeigšanās, persona (ģimene)
nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ko apliecina
Sociālā dienesta atzinums, šo īres līgumu pašvaldības dome
var atjaunot (pagarināt) uz laiku, kas nav ilgāks par se-
šiem mēnešiem;

13.5. ja, lemjot par īres līguma atjaunošanu (pagarinā-
šanu), konstatē, kā īrnieks pārkāpj vai pārkāpa īres līgu-
ma nosacījumus, tad Viļānu novada pašvaldības dome ir
tiesīga norādīto īres līgumu atjaunot (pagarināt) uz termiņu,
kas ir mazāks par 6 mēnešiem;

13.6. sociālā dzīvokļa īres līguma noteikumus var gro-
zīt, līgumslēdzējām pusēm par to vienojoties;

13.7. Pašvaldībai ir tiesības atteikt sociālā dzīvokļa īres
līguma atjaunošanu, ja persona (ģimene) zaudējusi tiesī-
bas īrēt sociālo dzīvokli. 

IV. Sociālo dzīvokļu uzturēšana 
un apsaimniekošana

14. Sociālo dzīvokļu apsaimniekošanu veic pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”. 

15. Apsaimniekotāja pienākumi ir: 
15.1.pirms īres līguma noslēgšanas ar jauno īrnieku, veikt

sociālā dzīvokļa apskati un piedalīties pie sociālā dzīvok-
ļa pieņemšanas - nodošanas akta sastādīšanas;

15.2. vismaz reizi gadā, bet, nekavējoties pēc pašvaldī-
bas vai īrnieka pieprasījuma, veikt sociālo dzīvokļu visu
telpu apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionē-
šanu un sastādīt par to apsekošanas aktu; 

15.3. ja sociālā dzīvokļa telpas nav derīgas dzīvošanai,
pirms telpu izīrēšanas apsaimniekotājs organizē sociālā dzī-
vokļa remontu, saskaņojot remonta veikšanas kārtību un
apmēru (tajā skaitā izmaksas) ar pašvaldību.



16.Pārraudzību un kontroli par sociālo dzīvokļu īrnie-
ku veikto apmaksu par īres un komunālajiem pakalpoju-
miem veic sociālā atbalsta centra vadītājs (turpmāk tek-
stā SAC vadītājs). Ja īrnieks 3 mēnešus nemaksā par īri
un komunālajiem pakalpojumiem, SAC vadītājs informē
Sociālo dienestu par īrnieka esošajiem  parādiem.

17. SAC vadītājs veic patērētās elektroenerģijas uzskaiti
sociālajos dzīvokļos kā arī aprēķina katra īrnieka elek-
troenerģijas patēriņu.

18. Sociālā dzīvokļa lietošanu un iekšējo kārtību nosa-
ka sociālo dzīvokļu lietošanas un iekšējās kārtības notei-
kumi, to ievērošanu kontrolē SAC vadītājs.

19. Sociālajā dzīvoklī var būt atsevišķas dzīvojamās is-
tabiņas katrai personai (ģimenei) un koplietošanas telpas
(virtuve, koridors, tualetes telpa un vannasistaba).

20. Sociālā dzīvokļa īrniekam nav tiesību īrēto dzīvok-
li atsavināt, mainīt, nodot apakšīrē citai personai, iemiti-
nāt tajā citas personas, izņemot savu laulāto, kā arī savus
un laulātā nepilngadīgos bērnus, to saskaņojot ar SIA “VI-
ĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Sociālo dienestu;

21. Sociālā dzīvokļa īres maksa īrniekiem tiek noteik-
ta 1/3 (viena trešdaļa) apmērā no īres maksas, kas noteikta
attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem. Pašvaldība
no sociālajai palīdzībai atvēlētā budžeta līdzekļiem sedz ra-
dušos īres maksas starpību.  

22. Pašvaldība sociālā dzīvokļa īrniekam sedz 1/2 (vie-
nu pusi) maksas par centrālapkuri.

23. Īrniekiem, sociālajos dzīvokļos, kur līgums par elek-
troenerģijas piegādi noslēgts starp pašvaldību un
Latvenergo, pašvaldība no sociālajai palīdzībai atvēlētā bu-
džeta līdzekļiem sedz daļu no maksas par patērēto elek-
troenerģiju – 3 (trīs) centus par katru patērēto kilovatu,
atlikušo daļu maksā īrnieki.

24. Sociālā dzīvokļa īrnieki pilnībā apmaksā savu daļu
maksas par komunālajiem pakalpojumiem - gāzi, ūdeni,
kanalizāciju, apsaimniekošanu, atkritumu izvešanu u.c. 

25. Sociālā dzīvokļa īrnieki, izņemot tos īrniekus, kuriem
sedz 1/2 (vienu pusi) no maksas par centrālapkuri, ir tie-
sīgi saņemt pašvaldības noteiktos dzīvokļa pabalstus, ja
viņu statuss un ienākumi atbilst dzīvokļa pabalsta saņē-
mēju lokam.

26. Maksājumu parādus no īrnieka piedzen Latvijas
Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

V. Sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšana
27. Pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu,

izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus, likuma „Par so-
ciālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.
panta noteiktajos gadījumos.

28. Ja īrnieks (persona, ģimene) 3 mēnešus nemaksā so-
ciālā dzīvokļa īres maksu un maksu par komunālajiem pa-
kalpojumiem, pašvaldība minētajai ģimenei var nodot lie-
tošanā citu mazāk labiekārtotu sociālo dzīvojamo telpu (ja
tāda pašvaldībai ir), bet personu, kura dzīvo viena, izmi-
tināt sociālajā istabā, kas paredzēta diviem cilvēkiem (kā
otru personu), noslēdzot jaunu sociālās dzīvojamās telpas
īres līgumu uz pārbaudes laiku 6 (sešiem) mēnešiem. Ja
īrnieks arī pēc pārcelšanas uz citu sociālo dzīvojamo tel-
pu turpina nemaksāt par īri un komunālajiem pakalpo-
jumiem, pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgu-
mu, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus. 

29. Ja sešu mēnešu pārbaudes laikā īres un komunālo
pakalpojumu parāds tiek nomaksāts un īrnieks ievēro so-
ciālā dzīvokļa lietošanas un iekšējās kārtības noteikumus,
persona (ģimene) var pretendēt uz labiekārtotāku, atsevišķu
sociālo dzīvokli, iesniedzot par to Sociālajā dienestā ie-
sniegumu.

VI. Sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības
un pienākumi.

30. Īrnieka tiesības:
30.1. saņemt noteikumos paredzētos dzīvokļa īres mak-

sas, centrālapkures maksas un maksas par elektroenerģiju
atvieglojumus;

30.2. atjaunot (pagarināt) īres līgumu, ja nav zaudētas
tiesības īrēt sociālo dzīvokli;

30.3. saņemt konsultāciju vai palīdzību sadzīvisku jau-
tājumu risināšanā.

31. Īrnieka pienākumi:
31.1. īres līguma noteiktajos termiņos maksāt īres mak-

su un maksu par komunālajiem pakalpojumiem un elek-
trību;

31.2. ievērot sociālā dzīvokļa lietošanas un iekšējās kar-
tības noteikumus;

31.3. mēnesi pirms īres līguma beigām iesniegt sociālajā
dienestā iesniegumu par īres līguma atjaunošanu (paga-
rināšanu);

31.4. atbrīvot sociālo dzīvokli trīs mēnešu laikā pēc pa-
švaldības brīdinājuma saņemšanas, ja persona (ģimene) zau-
dējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli un pašvaldības dome,
pieņēmusi lēmumu par sociālā dzīvokļa atbrīvošanu.

31.5. nodot īrēto sociālo dzīvokli SAC vadītājam, pie-
daloties apsaimniekotāja pārstāvim, par ko tiek sastādīts
pieņemšanas - nodošanas akts.

VII. Noslēguma jautājumi
32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi zau-

dē spēku 2009.gada 05.augusta Viļānu novada pašvaldī-
bas Sociālo dzīvokļu un Sociālo dzīvojamo telpu nolikums. 

33. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pa-
švaldībām” noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts Viļānu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.95

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja J.Ivanova

 
Paskaidrojuma raksta 
sada as

Nor d m  inform cija

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums

1.1.Uz šo br di Vi nu novada pašvald b  ir sp k  Soci lo dz vok u un 
Soci lo dz vojamo telpu nolikums. Nolikums pie emts 2009.gad , 
nolikuma redakcija ir novecojusi. T p c ir izstr d ti jauni saistošie 
noteikumi par soci lo dz vok u iz r šanas k rt bu Vi nu novad .  

2. ss projekta satura izkl sts  Saistošie noteikumi izdoti saska  ar likuma „Par pašvald b m” 15. panta 
pirm s da as 9. punktu un 43. panta trešo da u; likuma „Par soci lajiem 
dz vok iem un soci laj m dz vojam m m j m” 3. panta otro da u, 4. 
panta pirmo da u, 5. panta ceturto da u, 6. pantu, 8. pantu, 10. panta otro 
da u, 12. pantu; Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas likuma 
3.panta trešo da u; 

 saistošie noteikumi nosaka soci lo dz vok u uztur šanas, 
apsaimniekošanas, p rvald šanas k rt bu, to personu loku, kuras ir 
ties gas r t soci los dz vok us, k  ar  k rt bu, k d  Vi nu novad  tiek 
iz r ti soci lie dz vok i Vi nu novad  dz vesvietu deklar jušiem un ar  
novad  past v gi dz vojošajiem iedz vot jiem; 

 saistošie noteikumi nosaka personas, kur m ir ties bas r t soci los 
dz vok us; soci lo dz vok u iz r šanas k rt bu; soci lo dz vok u 
uztur šanas, apsaimniekošanas un p rvald šanas k rt bu.

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 
budžetu

3.1.saistošo noteikumu stenošana nepras s papildus l dzek us budžet , jo 
saistošo noteikumu 21.-23.punkt  nor d tie pašvald bas izdevumi jau ir 
iepl noti budžet .  

3.2.izdevumi, kas nor d ti saistošo noteikumu 21.-23.punkt , ik gadu tiek 
iepl noti soci lajai pal dz bai atv l t  budžeta l dzek os. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz sabiedr bu 
(m r grup m) un 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij

4.1. Saistošo noteikumu stenošanai tiek prognoz ta labv l ga ietekme uz 
soci li vismaz k aizsarg t m iedz vot ju grup m – maznodrošin t m un 
mazaizsarg t m person m ( imen m). 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m

 priv tpersonai ar iesniegumu par soci l  dz vok a r šanu j griežas 
Vi nu novada pašvald bas Soci laj  dienest ; 

 personas atbilst bu soci l  dz vok a rnieka statusam izv rt  Vi nu 
novada pašvald bas Soci lais dienests; 

 l mumu par soci l  dz vok a iz r šanu vai l guma atjaunošanu, k  ar  
atteikumu dz vokli iz r t vai l gumu atjaunot, l mumu pie em Vi nu 
novada pašvald bas dome; 

 Vi nu novada pašvald bas domes l mumu var apstr d t ties .
6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m

6.1.nav veiktas
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Liāna Čertogonova
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Jūnijā mūžībā aizgājušie novada ie-
dzīvotāji
Veneranda Bernecka
Jefrosinija Černiškova
Antonina Sarkane
Anastasija Bistrova
Vladimirs Bistrovs
Viktors Skromuļs
Leontīna Čevere

Jūlijā mūžībā aizgājušie Viļānu
novada iedzīvotāji

Grigorijs Petrovs
Sholastika Leice
Veronika Urka
Stanislavs Rešņa
Sholastina Tuča
Viktorija Zepa
Kirikeja Poļakova
Pēteris Šegins

Jevstignejs Saveļjevs
Valentīna Kalašņikova
Jānis Vaivods
Ulita Maklakova

Augustā mūžībā aizgājušie nova-
da iedzīvotāji
Evgeņija Lecinska
Nikolajs Meļniks
Gunārs Bole
Genovefa Latkovska
Janina Garanča
Nikolajs Rubins

Viļānu novada pašvaldība izsaka
līdzjūtību mirušo tuviniekiem.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

Dzimšanas dienu svinēja:
Jūnijā
a  Tekla Luriņa 90 gadu jubileju
a  Monika Broka un Mitrofans Kuznecovs 85 gadu jubileju
a  Janīna Valenika, Irēna Laskovska un Janīna Medvecka 80 gadu jubileju
a  Feodosija Fedotova, Andris Mednis, Emīlija Skrule, Feodotijs Žurovs, 

Zinaīda Priževoite, Antons Kočkeris un Pēteris Šadurskis 75 gadu jubileju
a  Antons Gritāns, Līvija Lineviča, Olga Anča, Veneranda Enģevīre, 

Olga Maļinovska un Antoņina Aleksejeva 70 gadu jubileju
a  Albīna Burakova, Olga Bidzāne, Dmitrijs Carevs, Jānis Strupišs un 

Irēna Inkina 65 gadu jubileju
Jūlijā
a  Anna Kivle un Pēteris Utināns 91. dzimšanas dienu
a  Kima Lisenko 90 gadu jubileju
a  Marija Vilka 85 gadu jubileju
a  Andrejs Stafeckis un Valentīna Damba 80 gadu jubileju
a  Malvīne Šakina, Anastasija Fjodorova 75 gadu jubileju
a  Stanislavs Ulnicāns, Veronika Gasparenoka, Tekla Šmukste, 

Dija Zavjalovs 70 gadu jubileju
a  Leonards Garjanovs, Alfrēds Pastars, Anna Semeņuga, Františka Siņikoviča, 

Vasilijs Melehovs, Svetlana Smirnova un Agripina Šaumane 65 gadu jubileju
Augustā
a  Antoņina Tarasova 90 gadu jubileju
a  Galina Kuncherova, Kazimira Ceirule, Antoņina Garanča, Antoņina Brivce 

85 gadu jubileju
a  Anfisa Baranova, Markels Kurnosovs, Alisa Bodža, Fjokla Kozlova 80 gadu 

jubileju
a  Anna Vovere, Eduards Kočkers, Vera Putro, Andrejs Morozovs 75 gadu jubileju
a  Stanislavs Jermakovs, Vitolds Justs, Anna Ceirule, Ņina Slavika, Reņa Siliņa, 

Fjodors Šegins 70 gadu jubileju
a  Marija Laizāne, Roberts Dolba, Benita Romanova, Marija Ikauniece, Tamāra Kobrina, 

Oļegs Pleišs, Anna Zaiceva, Aleksandrs Cvetkovs, Aivars Preinbergs, 
Jānis Zeps un Tamāra Golovņova 65 gadu jubileju

Viļānu novada pašvaldība sirsnīgi sveic visus gaviļniekus!

Liāna Čertogonova
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dace un Jānis,  
Sintija un Valdis

Gita un Aleksandrs
Jolanta un Jānis

Viļānu novada pašvaldība
sveic  jūnijā dzimušo 

Veronikas, Valērijas, 
Jūlijas un Reičelas 

vecākus! 

jūlijā dzimušo 
Doriana un Ronias 

vecākus!

augustā dzimušo 
Arta, Haralda, Sendija, 

Darjas un Matveja
vecākus!

Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa 
Romas katoļu baznīcā laulājās

Inga un Viktors
Irena un Sergejs
Jūlija un Andrejs

Anastasija un Vadims

Anastasija un Viktors
Irīna un Artjoms
Diāna un Deniss

Jūlijā Viļānu novada 
dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja 

Viļānu novada pašvaldība sveic jaunlaulātos!


